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NÁVRHY 

Výbor pre kontrolu rozpočtu vyzýva Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné 

veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

– so zreteľom na článok 325 ods. 5 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na štúdiu s názvom Intensity of Competition, Corruption Risks and Price 

Distortion in the Hungarian Public Procurement – 2009-2016 (Intenzita hospodárskej 

súťaže, riziká korupcie a narušenie cien vo verejných obstarávaniach v Maďarsku v 

rokoch 2009 – 2016), ktorú vypracovalo Výskumné centrum pre korupciu v Budapešti 

(Corruption Research Center Budapest), 

– so zreteľom na analýzu využívania a vplyvu fondov Európskej únie v Maďarsku v 

programovom období 2007 – 2013, ktorú zadal Úrad predsedu vlády Maďarskej republiky 

a ktorú vypracovala spoločnosť KPMG Tanácsadó Ltd. a jej subdodávateľ GKI 

Gazdaságkutató Corp., 

– so zreteľom na svoje uznesenia zo 17. mája 2017, 10. júna a 16. decembra 2015 o situácii 

v Maďarsku1, z 3. júla 2013 o situácii v oblasti základných práv: normy a postupy 

v Maďarsku2, zo 16. februára 2012 o nedávnom politickom vývoji v Maďarsku3, 

– so zreteľom na index vnímania korupcie organizácie Transparency International za roky 

2006 – 2016, 

– so zreteľom na index globálnej konkurencieschopnosti 2017 – 2018 Svetového 

ekonomického fóra, 

A. keďže fondy Únie predstavujú 1,9 – 4,4 % HDP Maďarska a majú podiel na vyše polovici 

verejných investícií; 

B. keďže Maďarsku bolo v rámci Kohézneho fondu a štrukturálnych fondov v období 2007 – 

2013 pridelených 25,3 mld. EUR a v období 2014 – 2020 25 mld. EUR; 

C. keďže platby Únie v rámci fondov politiky súdržnosti (Európsky fond regionálneho 

rozvoja – EFRR, Kohézny fond – KF a Európsky sociálny fond – ESF) pre Maďarsko v 

rokoch 2004 až 2017 predstavovali 30,15 mld. EUR; keďže výška finančnej opravy 

vyplývajúcej z auditov Únie k dnešnému dňu predstavuje približne sumu 940 mil. EUR 

pre EFRR, KF a ESF a očakáva sa, že presiahne 1 mld. EUR; 

D. keďže finančné príspevky Únie pre účastníkov v Maďarsku predstavujú v rámci siedmeho 

rámcového programu sumu 288,1 mil. EUR a v rámci programu Horizont 2020 sumu 

174,9 mil. EUR; 

E. keďže Maďarsko malo spomedzi členských štátov, ktoré k Únii pristúpili po roku 2004, 

jednu z najvyšších mier čerpania prostriedkov Únie; 

                                                 
1Prijaté texty, P8_TA(2017)0216, Ú. v. EÚ C 407, 4.11.2016, s. 46 a Ú. v. EÚ C 399, 24.11.2017, s. 127. 
2Ú. v. EÚ C 75, 26.2.2016, s. 52. 
3Ú. v. EÚ CE 249, 30.8.2013, s. 27. 
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F. keďže HDP Maďarska medzi rokmi 2004 a 2016 vzrástol o 16,1 %, čo je len mierne nad 

priemerom Únie a výrazne pod mierou rastu ostatných krajín Vyšehradskej štvorky 

(Poľsko, Česká republika a Slovensko); 

G. keďže od roku 2008 sa index vnímania korupcie v Maďarsku znížil o 19 bodov, čo z 

Maďarska robí jeden z členských štátov s najhoršími výsledkami; 

H. keďže celosvetové ukazovatele riadenia za rok 2016 zdôrazňujú, že Maďarsko urobilo 

krok späť v oblasti efektívnosti verejnej správy, právneho štátu a boja proti korupcii; 

I. keďže odporúčanie Rady z 11. júla 2017, ktoré sa týka národného programu reforiem 

Maďarska na rok 2017 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady ku konvergenčnému 

programu Maďarska na rok 20171, zdôraznilo potrebu zlepšiť transparentnosť verejných 

financií, posilniť transparentnosť a hospodársku súťaž v oblasti verejného obstarávania 

zavedením komplexného a efektívneho systému elektronického verejného obstarávania a 

posilniť protikorupčný rámec; keďže podľa odporúčaní pre jednotlivé krajiny sa v oblasti 

transparentnosti verejných financií dosiahol prijatím zákona o verejnom obstarávaní len 

obmedzený pokrok, pričom došlo k oneskoreniu dôležitých opatrení, najmä v oblasti 

elektronického obstarávania, a z ukazovateľov vyplýva, že hospodárska súťaž a 

transparentnosť sú vo verejnom obstarávaní stále nedostatočné; keďže podľa odporúčaní 

pre jednotlivé krajiny nebol zaznamenaný žiadny pokrok, pokiaľ ide o zlepšenie 

protikorupčného rámca, a nepredpokladajú sa žiadne zmeny národného protikorupčného 

programu tak, aby bol účinnejší pri predchádzaní korupcii a uplatňovaní odradzujúcich 

sankcií; keďže podľa odporúčaní pre jednotlivé krajiny zostáva trestné stíhanie prípadov 

korupcie na vysokých miestach naďalej len výnimkou; 

J. keďže 57 vyšetrovaní vykonaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) v 

rokoch 2013 – 2016 v súvislosti s Maďarskom predstavuje druhý najvyšší počet takýchto 

vyšetrovaní v Únii; keďže 80 % vyšetrovaní bolo ukončených súdnymi a/alebo 

finančnými odporúčaniami; 

K. keďže Maďarsko je členským štátom s najvyšším objemom finančných opráv vykonaných 

v roku 2016, čo celkovo predstavuje 211 mil. EUR; 

L. keďže finančný vplyv vyšetrovaní úradu OLAF v súvislosti s Maďarskom na oblasti 

štrukturálnych fondov a poľnohospodárstva dosiahol v rokoch 2013 – 2016 úroveň 

4,16 %, a je tak v rámci Únie najvyšší; 

M. keďže menej než 10 % informácií, ktoré prijal úrad OLAF v roku 2016 z Maďarska, 

pochádzalo z verejných zdrojov; 

N. keďže opatrenia prijaté maďarskými vnútroštátnymi súdnymi orgánmi na základe 

odporúčaní úradu OLAF na roky 2009 – 2016 sa vzťahovali len na 33 % všetkých týchto 

odporúčaní; 

O. keďže index transparentnosti verejného obstarávania v Maďarsku bol v rokoch 2015 – 

2016 oveľa nižší ako v rokoch 2009 – 2010; keďže od roku 2011 sa tendre financované 

Úniou každoročne vyznačovali výrazne nižšími hodnotami indexu transparentnosti v 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 261, 9.8.2017, s. 71. 
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porovnaní s tendrami, ktoré nefinancovala Únia; keďže z podrobnej analýzy vyplýva, že 

úroveň transparentnosti bola v roku 2016 výrazne nižšia než v roku 2015; 

P. keďže Európska prokuratúra (EPPO) bola zriadená v rámci posilnenej spolupráce medzi 

21 členskými štátmi, pričom Maďarsko sa rozhodlo nezúčastniť na jej vytvorení; 

Q. keďže odhady poukazujú na veľmi vysokú úroveň priamych sociálnych strát v Maďarsku, 

ktoré v období 2009 – 2016 dosahujú 15 – 24 % celkovej hodnoty zákazky, čo predstavuje 

prinajmenšom sumu v rozmedzí od 6,7 mld. EUR do 10,6 mld. EUR; 

R. keďže dynamická občianska spoločnosť by mala zohrávať zásadnú úlohu pri podporovaní 

transparentnosti a zodpovednosti vlád, pokiaľ ide o ich financie a boj proti korupcii; 

1. domnieva sa, že súčasná miera korupcie, nedostatočná transparentnosť a zodpovednosť v 

oblasti verejných financií, ako aj neoprávnené výdavky alebo predražovanie 

financovaných projektov majú v Maďarsku vplyv na fondy Únie; nazdáva sa, že by v 

tomto prípade mohlo ísť o porušenie hodnôt uvedených v článku 2 Zmluvy o Európskej 

únii (ZEÚ), čo oprávňuje na začatie konania podľa článku 7 ods. 1 ZEÚ; 

2. pripomína svoje odporúčanie Rade a Komisii z 13. decembra 2017 v nadväznosti na 

vyšetrovanie vo veci prania špinavých peňazí, vyhýbania sa daňovým povinnostiam a 

daňových únikov, v ktorom konštatoval, že protikorupčné monitorovanie zo strany 

Komisie malo pokračovať prostredníctvom procesu európskeho semestra, vyjadril názor, 

že boj proti korupcii by mohli zatieniť iné hospodárske a finančné záležitosti v tomto 

procese, a vyzval Komisiu, aby išla príkladom, obnovila uverejňovanie protikorupčnej 

správy a zaviazala sa vykonávať oveľa dôveryhodnejšiu a komplexnejšiu stratégiu v 

oblasti boja proti korupcii; poukazuje na to, že boj proti korupcii je vecou policajnej a 

justičnej spolupráce, čo je oblasť politiky, v ktorej je Parlament spoluzákonodarcom a má 

plné kontrolné právomoci; 

3. pripomína svoje uznesenie z 25. októbra 2016 s odporúčaniami pre Komisiu o zriadení 

mechanizmu Únie pre demokraciu, právny štát a základné práva, v ktorom vyzýva najmä 

na vypracovanie výročnej správy o demokracii, právnom štáte a základných právach 

(„európska správa o demokracii, právnom štáte a základných právach“) s odporúčaniami 

pre jednotlivé krajiny vrátane osobitného zamerania na korupciu; 

4. kritizuje nedostatky v postupoch verejného obstarávania v Maďarsku; so znepokojením 

konštatuje, že 36-percentný podiel zákaziek zadaných v Maďarsku v roku 2016 v rámci 

postupov verejného obstarávania, pri ktorých bola predložená len jediná ponuka, je 

naďalej veľmi vysoký, konkrétne druhý najvyšší v Únii po Poľsku a Chorvátsku (45 %)1; 

domnieva sa, že to poukazuje na existenciu závažných rizík korupcie v postupoch 

verejného obstarávania v Maďarsku; zastáva názor, že Komisia musí zaviesť účinný 

monitorovací nástroj s cieľom vyhnúť sa uplatňovaniu praktík, ktoré sú v rozpore s 

duchom smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ2, a v tejto súvislosti 

zabezpečiť legislatívne začlenenie s cieľom napraviť nedostatky, ktoré boli doteraz 

zistené; požaduje informácie o spoločnostiach, ktoré v Maďarsku pôsobia ako jediný 

                                                 
1  Verejné obstarávanie – štúdia o administratívnych kapacitách v EÚ, s. 101 a nasl. 
2 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení 

smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65). 
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uchádzač; žiada o prešetrenie toho, či sú ponuky vypracované s cieľom vyhradiť zmluvy 

určitým konkrétnym spoločnostiam; vyzýva maďarskú vládu, aby na svojej webovej 

stránke uverejnila úplný ročný zoznam všetkých svojich dodávateľov, ktorí získali 

zákazky v hodnote nad 15 000 EUR, a aby v tomto zozname uviedla aj meno a adresu 

dodávateľa, typ a predmet zákazky, jej trvanie, jej hodnotu, postup, ktorý bol použitý, a 

zodpovedný orgán;  

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, že efektívnosť verejnej správy v Maďarsku sa od roku 

1996 znížila1 a že Maďarsko je jedným z členských štátov s najmenej efektívnou verejnou 

správou v Únii; so znepokojením konštatuje, že všetky maďarské regióny sú výrazne pod 

priemerom Únie, pokiaľ ide o kvalitu verejnej správy; poznamenáva, že nízka kvalita 

verejnej správy v Maďarsku2 brzdí hospodársky rozvoj a znižuje vplyv verejných 

investícií; 

6. konštatuje, že inovačná výkonnosť na regionálnej úrovni3 je v maďarských regiónoch 

stále len priemerná; poznamenáva, že Maďarsko ešte stále nedosiahlo cieľ stratégie 

Európa 2020 investovať 3 % svojho HDP do výskumu a vývoja4; žiada Maďarsko, aby 

podporovalo rast a zamestnanosť a aby investovalo prostriedky z fondov Únie do inovácií; 

7. podnecuje Maďarsko, aby využívalo finančné prostriedky Únie na ďalšiu modernizáciu 

svojho hospodárstva a na posilnenie podpory MSP; zdôrazňuje skutočnosť, že v 

Maďarsku je 30,24 % finančného príspevku Únie v rámci programu Horizont 2020 

určených pre účastníkov z radov MSP, pričom miera úspešnosti žiadostí MSP je na úrovni 

7,26 %, čo je nižšia miera úspešnosti než v prípade žiadateľov z radov MSP v rámci EÚ-

28; ďalej konštatuje, že miera úspešnosti všetkých žiadostí sa znížila z 20,3 % (RP7) na 

10,8 % (program Horizont 2020), na základe čoho sa Maďarsko v prípade programu 

Horizont 2020 zaraďuje na 26. miesto; 

8. vyzýva Komisiu, aby podnecovala členské štáty, aby sa pripojili k Európskej prokuratúre; 

9. zdôrazňuje, že Maďarsko má najvyšší percentuálny podiel finančných odporúčaní úradu 

OLAF v Únii, pokiaľ ide o štrukturálne fondy a poľnohospodárstvo v rokoch 2013 – 

2016; zdôrazňuje, že celkový finančný dosah prípadov OLAF v Maďarsku je štyrikrát 

vyšší ako v prípade vnútroštátnych vyšetrovaní; vyzýva Komisiu a Maďarsko, aby 

vynaložili potrebné úsilie v boji proti podvodom súvisiacim s fondmi Únie; 

10. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Komisia prerušila uverejňovanie správy o boji proti 

korupcii; naliehavo vyzýva Komisiu, aby zmenila svoje rozhodnutie a takúto správu 

pravidelne zverejňovala. 

  

                                                 
1  Pozri siedmu správu o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, Kvalita verejnej správy sa v Európe 

značne líši, s. 137.  
2  Pozri siedmu správu o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, Mapa 6: Európsky index kvality verejnej 

správy, 2017. 
3  Pozri siedmu správu o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, Mapa 5: Inovačná výkonnosť na 

regionálnej úrovni, 2017. 
4  Pozri siedmu správu o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, Mapa 6: Európsky index kvality verejnej 

správy, 2017. 
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